ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 246
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем или аренда на имотите – общинска собственост.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет отменя
Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти
решение № 157 по протокол № 13 от 23.12.2004 г. и приема нова Наредба
за базисните /начални/ цени за отдаване под наем или аренда на имотите –
общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 247
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
приета с реш.№214/ 29.01.2009 год., изм. и доп. с реш. №154, пр.14/2012 год. на
Общински съвет гр.Брезово
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, чл.26, ал.2 от
Закона за норматинвите актове, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§ 1. В чл.79, ал.7 се правят следните изменения:
1.Точка пета се отменя.
§ 2 В чл.110 се правят следните изменения:
1.Алинея втора се отменя.
§ 3 Измененията и допълненията в Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество са приети с решение № ...... , п-л №
........../2012 г. и влизат в сила с приемането им.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 248

Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните цени и услуги на територията на община
Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.2 от Закона за
нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните цени и услуги на територията на община Брезово, както
следва:
§ 1. Приема изменение и допълнение на чл.39, както следва:
1. отменя т. 8 и т.9
2. т. 11 се изменя така:
„препис-извлечения и заверени копия на актове” – 3 лв.
3. Приема нова т. 12 със следния текст:
т.12 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които
имат съставени такива в чужбина – 10 лв.
§ 2 Приема изменение на чл.47, ал.5, както следва:
/5/ Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – със 100%.
§ 3. Приема нова редакция на чл. 51, т.16 със следния текст:
Удостоверение за данъчна оценка:
- за имоти в регулация – 6.00 лв./бр.
- за имоти извън регулация –3.00 лв./бр.

§ 4. Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране
на местните цени и услуги на територията на община Брезово са приети с решение №
........ , п-л № ....../2012 г. и влизат в сила с приемането им.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ – 11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 249
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Домашния социален патронаж по реализация
на социалната програма за доставка на храна на нуждаещите се на територията на
община Брезово.
Общинският съвет след като изслуша отчета на кмета на общината,
станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Брезово приема за сведение Отчета за дейността на Домашния социален
патронаж по реализация на социалната програма за доставка на храна на
нуждаещите се на територията на община Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 250
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна НТП на общинска земеделска земя в землището на
с.Свежен.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ и
чл.45»и» ал.1 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Изразява предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на
недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №
004013 от КВС на с.Свежен, НТП:пасище, мера с площ 859 кв.м, местност „30 Червена
локва”, ІХ категория, при граници и съседи: имот № 004012-НИВА-Н-ЦИ НА Мария
Маленова Дидова, имот № 002068-широколистна гора-ДГФ и имот № 004021-нива-нци на Димитър Симов Шошев от НТП: пасище,мера в НТП:друга селскостопанска
територия.
2. Определя срок на валидност на решението една година от датата на
приемането му.
3. Делегира права на кмета на общината да извърши необходимите действия
пред Общинска служба „Земделие” по промяна начина на трайно ползване на описания
в т.1 имот.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 251
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот
публична общинска собственост в с.Златосел.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.6, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Дава съгласие да бъде обявен за частна общинска собственост поземлен имот
№ 000129 от КВС на с.Златосел, НТП: друга селскостопанска територия, местност
„Воднака” с площ 7,704 дка, VІ категория, при граници и съседи: поземлени имоти
№000361-широколистна гора-ДГФ-Златосел, №000438-извор-каптиран-държавна
собственост и №000123-ливада-ОПФ-Златосел-необр.земя, поради отпаднала
необходимост имота да бъде публична общинска собственост.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 252
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с
общинско имущество Общински съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква
В „ Имоти и вещи, които община Брезово има намерение да
продаде” с общински недвижим имот , представляващ урегулиран
поземлен имот /УПИ/ VІІ /седми/ Стопански дейности, кв.25
/двадесет и пети/ от плана на с.Върбен, одобрен със заповед
№02/03.02.1995 год. и 356/29.06.2006 год. за одобряване на
ПУП-ПР с площ 380 /триста и осемдесет/ кв.м при граници на
имота: УПИ VІІІ-164, УПИ VІ-161,улица и задънена улица и УПИ Х
Стопански дейности.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 253
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в с.Върбен
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост, чл.36 от Закона за собствеността и чл.59, ал.1, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собсвеник на УПИ
VІІ /седми/ Стопански дейности, кв.25 /двадесет и пети/ от плана на с.Върбен с площ
380 /триста и осемдесет/ кв.м и СТОЯНКА ИВАНОВА ВАСИЛКОВА от с.Върбен,
общ.Брезово, обл.Пловдив, ул.”1-ва” №13 като собсвеник на едноетажна сграда
„магазин”, построена в имота, която е със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м чрез
покупко-продажба, за цена от 1155,20 /хиляда сто петдесет и пет лева и двадесет
стотинки/ лева без включен ДДС.
2.Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 254
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Преразглеждане на решение №239, взето с пр.№18 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово , проведено на 25.10.2012 год. за предоставяне под аренда
на общински земеделски земи в землището на с.Дрангово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.45, ал.7, във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет
след като преразгледа свое решение №239, взето с протокол №18 от заседание на
Общински съвет гр.Брезово, проведено на 25.10.2012 год. за провеждане на търг с
тайно наддаване за предоставяне под аренда за срок от 10 /десет/ години на общински
земеделски земи в землището на с.Дрангово, взе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл. 110, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под аренда за срок от 10 /десет/ години,
след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, общински земеделски земи
представляващи :
 Поземлен имот №006016, НТП:овощна градина с площ 45,874 дка,
местност «Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот
№000020-полски път-общинска земя Дрангово-необр., №006077-овощна
градина-общинска земя Дрангово, №006046-полски път-общинска земя
Дрангово,006078-овощна градина-Иван Пенчев Паничерски и други, АЧОС
№1214/19.01.2005 год.
 Поземлен имот №006076, НТП:овощна градина с площ 3,683 дка , местност
«Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот №006077-овощна
градина-общинска земя Дрангово, имот №000020-полски път-общинска
земя Дрангово-необр. И имот №006046-полски път-общинска земя
Дрангово-необр., АЧОС №1225/19.01.2005год.
 Поземлен имот №006077, НТП:овощна градина с площ 1,200 дка , местност
«Челибелик», VІ категория, при граници и съседи: имот №006076-овощна
градина-общинска земя Дрангово, имот №006046-полски път-общинска

земя Дрангово-необр., имот №006016-овощна градина-община Брезово и
имот №000020-полски път- общинска земя Дрангово-необр., АЧОС
№1226/19.01.2005 год.
2. Определя начална арендна вноска за провеждане на търга: 15 /петнадесет/
лева на декар за една стопанска година.
3. Делегира права на Кмета на Общината да проведе търга и всички необходими
процедури по определяне на арендатора и подписване на договор за аренда .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 255
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год. , раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот , представляващ УПИ
V Стопански дейности, кв.17 от действащия план на с.Стрелци с площ 1070 кв.м,
ВЕДНО с построените в него едноетажна паянтова сграда /сглобяема конструкция/ с
разгъната застроена площ 144 кв.м и едноетажна полумасивна второстепенна
сграда/тоалетна/ с разгъната застроена площ 7 кв.м, при граници: от всички строни
улица

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№ 256
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.
ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот в с.Стрелци по реда на чл.35,
ал.1 от ЗОС.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
РЕШИ
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.53, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде продаден, след провеждане на публичен търг с тайно
наддаване УПИ V Стопански дейности, кв.17 от действащия план на с.Стрелци с
площ 1070 кв.м, ВЕДНО с построените в него едноетажна паянтова сграда
/сглобяема конструкция/ с разгъната застроена площ 144 кв.м и едноетажна
полумасивна второстепенна сграда/тоалетна/ с разгъната застроена площ 7 кв.м, при
граници: от всички строни улица.
2. Определя начална тръжна цена на продавания имот в размер на 6303,00
/шест хиляди триста и три/ лева без включен ДДС за целия имот.
3. Определя депозит за участие в търга : 1260,60 /хиляда двеста и шестдесет
лева и шестдесет стотинки/ лева. /20% от началната тръжна цена на обекта/.
4.Делигира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
продажбата на имота.
5. Определя следните договорни условия:
5.1 Договорът за продажба с класирания на първо място участник се сключва
след представяне на документ за внасяне напълно на достигнатата на търга цена.
5.2 Вписването на договора за покупко-продажба в Агенция по вписванията
гр.Пловдив се извършва от и за сметка на купувача.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 257
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в УПИ Х соц.жилище , кв.28 от
действащия план на с.Дрангово по реда на чл.49а от Закона за общинската собственост
за построяване на социално жилище.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.49а от Закона за
общинската собственост и чл.62, ал.6, т.1 от НРПУРОИ Общинският съвет гр.Брезово:
1. Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за построяване на жилищна
сграда в УПИ УПИ № Х/десети/ соц.жилище, кв.28/двадесет и осми/ от плана на
с.Дрангово, одобрен със заповед № 24/23.09.1991 год. и №42/18.01.2012 год. за
одобряване на ПУП-ПРЗ с площ 525/петстотин двадесет и пет/ кв.м , при граници:
УПИ улица, улица, УПИ ІХ 208 соц.жил., УПИ VІІІ 208 соц.жил., и УПИ №VІІ соц.жил
на ТАНЬО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ с постоянен адрес с.Дрангово, общ.Брезово, ул.”25та” №10.
2. Определя цена на учреденото право на строеж в размер на 173,00 /сто
седемдесет и три/ лева за 100 кв.м разгъната застроена площ на сградата
3. Делегира права на Кмета на общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за учредено право на строеж .

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 258
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Подпомагане жители на общината.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и решение № 61 от 17.02.2012 г.
на ОбС, Общинският съвет гр.Брезово дава съгласие да бъдат
подпомогнати финансово лицата, както следва:
1. Руска Демирова Ангелова от с.Пъдарско – 100 лв.
2. Стана Николова Димитрова от с. Пъдарско – 100 лв.
3. Пенка Асенова Асенова от с.Чоба – 100 лв.
4. Марияна Илиева Илиева от с.Дрангово – 320 лв.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 259
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за изработване на проект за изменение
на ПУП-ПРЗ на част от кв.7 по ЗРП на гр.Брезово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Общинският съвет гр.Брезово
дава съгласието си:
1. Да отпадне улицата от о.т.38 до о.т. 37 и 36 по регулационния
план на гр.Брезово.
2. Да се изготви ПУП – ПРЗ на част от кв.7: УПИ І-производствени
и складови дейности, УПИ VІ -стопански дейности и поземлен
имот ІІІ-1243-цех за белене на слънчогледово семе, VІІ-стопански
дейности и част от кв. 14: УПИ І-магазин, УПИ ІІ-208, УПИ ІІІ207 по регулационния план на гр.Брезово.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 260
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №
16/321/00764 от 21.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Подобряване на енергийната
ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”,
сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на
финансова помощ № 16/321/00764 от 21.11.2012 г.по мярка 321 за Проект
„Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на
фотоволтаична инсталация” сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421 представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общинският съвет – Брезово:
1. Упълномощава кмета на община Брезово да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 1 045 830,50 лв. (един милион четиридесет и пет
хиляди осемстотин и тридесет лева и петдесет стотинки) лв. за обезпечаване на 110 %
от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00764 от
21.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за разцвитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за
Проект „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане
на фотоволтаична инсталация”, сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Брезово да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00764 от 21.11.2012 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 261
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинско
имущество в община Брезово през 2012 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Брезово:
Допълва Програма за управление и разпореждане с общинско имущество в
община Брезово през 2012 год., раздел ІІІ, буква В „ Имоти и вещи, които община
Брезово има намерение да продаде” с общински недвижим имот, представляващ
урегулиран поземлен имот УПИ/ VІІІ /осми/ магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от
плана на с.Дрангово, одобрен със заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на общината с
площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м при граници на имота: от две страни- УПИ Хі
църква и от две страни- улица.

ОБЩ БРОЙ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - 13
ПРИСЪСТВАЛИ –
11
ГЛАСУВАЛИ:
- „ЗА” – 11
- „ПРОТИВ” - „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ИЗВЛЯКЪЛ ПРЕПИСА:
/Н.Маринска/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/М. Сарафов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 262
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в с.Дрангово.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36,,ал.1, т.2 от Закона
за общинската собственост, чл.36 от Закона за собствеността и чл.59,ал.1, т.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общинският съвет гр.Брезово:
1 Дава съгласие да бъде прекратена чрез продажба дела на общината
съществуващата съсобственост между ОБЩИНА БРЕЗОВО като собсвеник на УПИ
VІІІ /осми/ магазин, кв.24 /двадесет и четвърти/ от плана на с.Дрангово, одобрен със
заповед №24/23.09.1991 год. на кмета на общината с площ 215 /двеста и петнадесет/
кв.м и КООПЕРАЦИЯ „РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ПЛОВДИВ”, ЕИК
000471753, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Централен,
ул.”Опълченска” № 4,вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията,
представлявана от ЛАЗАР НИКОЛОВ ФИЛЧЕВ - Председател на кооперацията и член
на управителния съвет като собственик на едноетажна сграда „магазин”, построена в
имота, която е със застроена площ 70 /седемдесет/ кв.м чрез покупко-продажба за цена
от 666,00 /шестстотин шестдесет и шест/ лева без включен ДДС.
2. Делегира права на Кмета на Общината да извърши необходимите действия по
подписване на договора за делба и прекратяване на съсобствеността.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 263
Взето с протокол № 19 на заседание на Общински съвет гр.Брезово,
проведено на 30.11.2012 г.

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Брезово в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №
16/322/00833 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Подобряване средата на живот в
община Брезово чрез обновяване на населените места", сключен между Община Брезово
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на
общината, станалите разисквания, и след поименно гласуване,
Р Е Ш И:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор
за отпускане на финансова помощ № 16/322/00833 от 27.11.2012 г.по
мярка 322 за Проект „Подобряване средата на живот в община Брезово
чрез обновяване на населените места", сключен между Община Брезово
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общинският съвет
1. Упълномощава кмета на община Брезово да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 796 411.00 лв.
(седемстотин деветдесет и шест хиляди четиристотин и единадесет лева)
за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 16/322/00833 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект
„Подобряване средата на живот в община Брезово чрез обновяване на
населените места” сключен между Община Брезово и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Брезово да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №
16/322/00833 от 27.11.2012 г и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
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